
JAGT PÅJAGT PÅ
HØJLANDSHJORT PÅ DENHØJLANDSHJORT PÅ DEN

SKOTSKE VESTKYST   SKOTSKE VESTKYST   

Oplev en fantastisk jagt på højlandshjorte langs den skotske vestkyst! Der jages i nogle spektakulære

områder, hvor også udsigten vil tage pusten fra selv de mest garvede jægere.

Udfordrende jagt Kræver god fysisk form Indkvartering i hytte Pürschjagt

Tlf.: (+45) 62 20 25 40 | www.jagtrejser.dk | info@diana.dk



HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

Jagt på højlandshjort på den skotske ve...Jagt på højlandshjort på den skotske ve...

HØJDEPUNKTER

Ægte vildmarkstur, hvor der sejles ud til nogle af
jagtområderne
Fantastisk natur på den skotske vestkyst
Jagt langs fjorde og bugter
Jagtføringen er 2:1 (2 jægere deler 1 jagtfører)
På godset kan man kombinere jagten med fiskeri

Overblik

Jagten finder sted på et klassisk højlandsgods, hvor
jægerne sammen med skytten jager langs fjorde og bugter
i højlandet. Transporten i området vil foregår til fods og
tildels med 4-hjulstrukket køretøjer. På nogle af jagtdagene
vil der også bruges bådtransport til de forskellige
jagtområder. 

Godset har en god bestand af kronvildt og hjortene
afskydes efter en meget selektiv afskydningsplan, hvor de
dårlige eller ældste hjorte oftest taget ud af avlen – Derfor
er det vigtigt at man følger skyttens anvisninger nøje.

Jagtorganisationen er meget professionel og jagtførerne
meget kompetente. Arrangementet inkluderer 2 kronhjorte
pr. jæger og der jages  2:1 så jægerne på den måde tager
del i hinandens jagtoplevelser.

Man vil normalt pürsche sammen indtil man er kommet tæt
på skudbar hjort. Derefter er det kun jagtføreren og den
jæger der skal afgive skud, som pürscher det sidste
stykke.

På godset kan man også kombinere jagten med fiskeri.

Bedste periode:

September - oktober

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LISE HAUGAARD LENTZ
THOMSEN
Email: lise@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 13
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OPHOLDOPHOLD

Hytter ved Fort WilliamHytter ved Fort William

Indkvarteringen finder sted i nogle af godsets jagthytter, som
er smukt beliggende i reviret med udsigt ud over havet og
fjordene. Der er mulighed for fiskeri i de nærliggende floder. 

Under opholdet vil man selv skulle stå for forplejningen, og
hytterne har alle moderne faciliteter.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LISE HAUGAARD LENTZ
THOMSEN
Email: lise@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 13
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PARTNERPARTNER

Partner ved Fort William Partner ved Fort William 

Vi har samarbejdet med denne partner igennem mange år, og vi
har et super godt forhold til ham. Han er altid parat til at levere de
bedste jagter for vore jægere. Jagtguiden i området har stor viden
og stor erfaring med kronhjortejagt i højlandet.

Vore jægere nyder virkelig godt af hans erfaring og gode service.
Når der jages i højlandet er det af stor betydning, at man har en
erfaren guide med. Dette gør jagtoplevelsen endnu bedre. Vor
jagtguide i området sætter stor ære i at informere jægerne om
jagten ved ankomst, så man hver især ved hvad der skal ske de
næste mange jagtdage.

Typisk tager man ud kl. 9 om morgenen og er ude store dele af
dagen. Jagten foregår typisk 2:1, hvilket vil sige at to jægere deler
en skytte. På denne måde tager man del i hinandens
jagtoplevelser.

Jagtguiden taler naturligvis engelsk og er altid meget
imødekommende. Vi kan kun anbefale jagt i dette område samt
vor partner.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LISE HAUGAARD LENTZ
THOMSEN
Email: lise@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 13
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REVIRREVIR

Fort WilliamFort William

Reviret er beliggende i den mest fascinerende natur i den vestlige
del af Skotland. I denne del af Skotland prøver man virkelig
kræfter med sin egen fysik. Området er bjergrigt og huser en rigtig
god bestand af kronvildt. Nogle af områderne skal man sejle til, så
kombinationen af pürsch i det smukke skotske højland og
sejlturen mellem bjergene gør oplevelsen helt speciel. I dette
område er man virkelig ”in the middle of no where”, langt væk fra
civilisationen. Det er området for jægeren, som ønsker at udfordre
sig selv og gå langt hver dag for at komme helt ud i de fjerneste
afkroge af terrænet for at jage. I området jages der typisk 2:1,
hvilket vil sige at to jægere deler en skytte. På denne måde tager
man del i hinandens jagtoplevelser.

Skytten i området har stor erfaring med kronhjortejagt i højlandet.
Det er en særlig oplevelse at gå på jagt med ham, og se hvordan
han kender terrænet og tager vore jægere på spændende pürsch
i det smukke og varierende landskab. Når man jager i det skotske
højland er det enormt vigtigt at have det rette jagtudstyr. Af og til
regner det, og der er intet værre end at være våd nærmest inden
jagten er startet. Så sørg for at have godt vind- og regntæt jagttøj
samt gode læderstøvler – vi anbefaler gerne Gaters, så man

holder sig tør under hele jagten. I dette område er det
udelukkende kronvildt, der jages. Det er ikke ualmindeligt at se
rudler med mere end 200 stykker vildt. Dette er en helt særlig
oplevelse, som vi kun kan anbefale vor mange jægere at
prøve.

Guiden taler naturligvis engelsk.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LISE HAUGAARD LENTZ
THOMSEN
Email: lise@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 13
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Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Priser
Beskrivelse Mulige indlogeringsdatoer Pris fra (pr. person)

Pris pr. jæger 2:1 1. september 2022 - 20. oktober 2022 Kontakt for bestilling

Prisen inkluderer Prisen inkluderer ikke

Jagt/Jagtføring 2:1 i 5 dage

Afskydning af op til 2 kronhjorte pr. jæger

7 dages ophold i jagthytte m. egen forplejning

Flyrejse København - Glasgow el. Edinburgh t/r

Lejebil i 7 dage med fri km-tal og kaskoforsikring

Flyrejse er baseret på billigste bookingklasse

Udlejningsbilen står til rådighed i lufthavnen ved ankomst.

Der er inkluderet fri km-tal og kaskoforsikring. 

Skotsk våbentilladelse DKK 850,-

Rejse- og afbestillings forsikring

Drikkepenge

Gebyr for håndtering af transport af våben på fly

Trofæbehandling

EU-ansvarsforsikring DKK 39,-

Alt som ikke er nævnt under prisen inkluderer

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26

LISE HAUGAARD LENTZ
THOMSEN
Email: lise@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 43 13

© Limpopo Travel & Diana Jagtrejser 2022 www.jagtrejser.dk Side 6



Valutakurs

Prisen på denne rejse er en forhåndsvisning, da vi tager forbehold for kursændringer. Den endelige pris for rejsen vil blive aftalt

nærmere.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

JOAKIM PEDERSEN

Email: jop@diana.dk
Telefon: (+45) 63 21 10 26
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VILDTARTERVILDTARTER

Jagt på højlandshjort på den skotske vestk...Jagt på højlandshjort på den skotske vestk...

Kronhjort/Kronvildt

(Europa)
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Om osOm os

Limpopo Travel & Diana Jagtrejser

Limpopo Travel og Diana Jagtrejser – som i dag er et og

samme firma - bygger på mere end fire årtiers erfaring i

jagtrejsebranchen. Diana Jagtrejser blev grundlagt i

Svendborg, Danmark tilbage i 1974 af den internationale

jagtrejseprofil Jan Krossteig, som den dag i dag fortsat er

aktionær og bestyrelsesformand i koncernen.

I årene, der er gået, er virksomheden vokset sig til at være

verdens største jagtrejsebureau med jagtpartnere i mere

en 40 lande og kunder fra hele verden. Dette har kun

været muligt i kraft af vores kunders tillid til vores

virksomhed, vores partnere og den service vi yder. Vi

sætter en stor ære i, at en væsentlig del af vore kunder er

stamkunder, som ofte rejser med os, og som trækker nye

kunder med sig ind i vor virksomhed.

Jagtrejsemarkedet har aldrig været mere kaotisk end

netop nu. Et mylder af små og mellemstore bureauer har vi

altid haft på jagtrejsemarkedet, men i de senere år har

internettet for alvor åbnet for direkte bookinger og

arrangementer via mere eller mindre gennemsigtige

”formidlere” og udenlandske bureauer.

Rigtig mange jægere brænder fingrene på ”billige”

arrangementer, der ikke afvikles som lovet, og det er som

regel først når det går galt, at det går op for den uheldige

jagtrejsekunde, hvori forskellen mellem et godt dansk

bureau – med al den tryghed det indebærer – og en

tvivlsom udenlandsk udbyder består.

Vi tilbyder vore kunder en ret enestående tryghed. Vores

erfarne medarbejdere kender vore destinationer og kan

yde en særdeles kvalificeret rådgivning baseret på

kundens individuelle ønsker. Booker man sin jagtrejse

gennem os, er man sikret imod konkurs via den danske

Rejsegarantifond. Vort mangeårige medlemskab af Dansk

Rejsebureauforening er en sikkerhed for professionel

behandling gennem hele jagtrejseforløbet – også i tilfælde

af, at noget ikke går helt som planlagt. Som kunde hos os

kan man forvente opbakning i døgndrift på vor nødtelefon i

tilfælde af, at noget som helst går skævt.
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